
 
 תאריך: __________ לכבוד                                                                                                                        

 חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: "החברה"(
 

מתקן לצורך קבלת היתר בדיקות כתב הסכמה והתחייבות בלתי חוזרת לחיוב בגין 
 (גבוהנמוך או מתח )ב מתקן לייצור חשמלחיבור/שילוב ל הפעלה ו/או בדיקת סנכרון

 ת ומתחדש ותבאנרגי
 

 מס' הזמנה: ____________ ת.ז.: ____________בכתובת: ________הזמנה ע"ש: ____________
 

 כדלקמן:אני הח"מ________________, ת.ז. _______________ מאשר ומתחייב בזאת 
 

מתקן  שילוב/לצורך חיבורשמספרה __________ ביום _____________ פתחתי בחברתכם הזמנה 
 _____לרשת החשמל, בהספק של בטכנולוגיית __________ גבוה )להלן: "המתקן"( נמוך או במתח ייצור

 
 :החברה, כדלקמןהנני מצהיר ומתחייב כלפי 

 
לקבלת היתר הפעלה ו/או  ת מתקןדיקשילוב המתקן, הרי שיש צורך בביצוע בחיבור/ידוע לי כי לצורך  .1

 , טרם חיבור לרשת החשמל.  בדיקת סנכרון

 

הרשות , הרי ש18.11.19מיום  568( מישיבה מס' 56804)4להחלטה מס' בהתאם הובא לידיעתי כי  .2
 מתקן ייצור, בכל טכנולוגיה שהיא, כולל פוטו וולטאי. בדיקת קבעה תעריף עבור עלויות 

 

היתר הפעלה, באמצעות חברת החשמל ו/או  לקבלתדוע לי כי באפשרותי לבצע בדיקת מתקן י .3
באמצעות בודק פרטי והכל כקבוע באמות המידה. במידה ואבחר באפשרות של ביצוע הבדיקה 

– 1-4.2בהתאם לקבוע בלוח תעריפים  תחויבבאמצעות חברת החשמל, ידוע לי כי עלות הבדיקה 
כפי שנקבעו הכל  תעריפים במתח נמוך 1-4.3ובלוח  ,"תעריף חיבור לרשת חלוקה במתח גבוה"

 בהחלטה, כאמור. 
כמו כן ידוע לי כי החלטה זו טרם פורסמה ברשומות ועל כן הנני מסכים לשלם את הבדיקה, כאמור, 

 מה של ההחלטה ברשומות. סוטרם פרעל אף 
 
ידוע לי כי גם לבדיקת הסנכרון המתחייבת לצורך שילוב ו/או חיבור לעיל,  2בהמשך לאמור בסעיף  .4

. תעריף בדיקה זו אף המתקן ברשת החשמל של חברת החשמל, נדרשת בדיקה כקבוע באמות המידה
 1-4.3 לוחו  " תעריף חיבור לרשת חלוקה במתח גבוה" 1-4.2תעריפים  ללוחהוא נקבע בהתאם 

 כפי שפורסם בהחלטה.  תעריפים במתח נמוך
כמו כן ידוע לי כי החלטה זו טרם פורסמה ברשומות ועל כן הנני מסכים לשלם את הבדיקה, כאמור, 

 על אף טרם פרסומה של ההחלטה ברשומות. 

 

ת המתקן, כפי ולם לחברה את מלוא עלות בדיקכי אשאני מאשר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר,  .5
. התחייבותי זו, אינה ניתנת לביטול או ותפורסמה ברשומטרם ש, על אף שנקבע בתעריפים בהחלטה

כלפי החברה  ו/או דרישות ו/או תביעות לשינוי ללא הסכמת החברה ואין ולא תהיינה לי כל טענות
 .להתחייבות ו/או לתשלום זה שבוצעבנוגע 

 
 האמור בלשון יחיד משמע גם בלשון נקבה. .6
 

_________________      ____________________ 
 חתימה                      תאריך            

 ישור עורך דיןא
הנני ____________, עו"ד מאשר בזה כי ביום _______________ התייצב/ה במשרדי 

הנושא/ת ת.ז __________ ולאחר שזיהיתי _____________ ב_____________________ מר/גב' 
 , חתם/מה בפני על כתב הסכמה זה.את הנ"ל לפי מס' ת.ז. הנ"ל

 
____________________                                                                ______________________

 , עו"דחתימה וחותמת                                  תאריך 
                               
 :ר בשם חברת החשמל קבלת כתב ההתחייבות מאש

 
 תפקיד                         תאריך                                    חתימה                 שם העובד                 

 


